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Subiect: Petiția nr. 1048/2019, adresată de Guido Serra, de cetățenie italiană, privind 
acceptarea și recunoașterea animalelor de sprijin emoțional în cadrul 
zborurilor operate de companii aeriene din UE

1. Rezumatul petiției

Petiționarul afirmă că în prezent nu există o recunoaștere formală a animalelor de sprijin 
emoțional în UE. În cadrul zborurilor operate de companiile aeriene din UE, aceste animale 
nu sunt acceptate în cabină. Pe de altă parte, există norme privind câinii de asistență. Situația 
este diferită în SUA: în conformitate cu Legea privind americanii cu handicap (ADA), 
animalele de sprijin emoțional sunt acceptate în cabină. În schimb, în UE, companiile aeriene 
au posibilitatea de a alege dacă permit sau nu aceste animale în cabină.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 20 februarie 2020. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 227 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 8 decembrie 2020

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1107/20061 (denumit în continuare „regulamentul”) prevede 
că asistența pe care transportatorii aerieni sunt obligați să o furnizeze persoanelor cu handicap 
și cu mobilitate redusă include „transportul câinilor utilitari recunoscuți în cabină, sub rezerva 
reglementărilor interne”. 

Spre deosebire de legislația americană, regulamentul impune transportatorilor să transporte în 

1 Regulamentul (CE) nr. 1107/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile 
persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului, JO L 204, 
26.7.2006, p. 1–9.
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cabină numai câini utilitari recunoscuți și nu orice tip de animal de asistență.

Nici în regulament, nici în vreo altă legislație europeană nu este definit conceptul de „câine 
utilitar recunoscut”, însă există un consens general cu privire la faptul că un câine utilitar este 
„un câine special instruit să îndeplinească sarcini pentru a mări independența și a atenua 
limitările unei persoane cu dizabilități”2, iar o parte din instruire cuprinde dresarea câinelui 
pentru a-și îndeplini sarcinile în condiții de siguranță într-un mediu public (de exemplu, atunci 
când călătorește la bordul unei aeronave sau al altui vehicul utilizat pentru transportul în 
comun). Anumite state membre precizează în legislația lor cerințele de dresaj pe care trebuie să 
le îndeplinească un câine pentru a fi considerat un câine utilitar.

Adjectivul „recunoscut” implică faptul că un organism specializat trebuie să ateste oficial că 
respectivul câine respectă standardele de dresaj aplicabile.

Concluzie

În cazul specific al petiționarului, scrisoarea atașată de petiționar, din data de 28 septembrie 
2019, semnată de școala de dresaj canin „Berliner Schnauze”, pare să indice că, la momentul 
depunerii petiției, câinele petiționarului era dresat pentru a deveni câine utilitar, dar nu 
finalizase încă dresajul necesar pentru a fi recunoscut ca un câine utilitar în Germania. 

2 Comitetul European de Standardizare a decis să instituie un comitet tehnic (CEN/TC 452) pentru a standardiza 
diferitele standarde de dresaj și cerințele referitoare la dresori. Acest comitet tehnic utilizează definiția de mai sus 
pentru câinii utilitari în scrisoarea sa comercială cu privire la obiectivele, domeniul de aplicare și procedura 
procesului său de standardizare: https://standards.cen.eu/BP/2181734.pdf

https://standards.cen.eu/BP/2181734.pdf

